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Κοινοποίηζη ηφν δικαιφμάηφν σπό FERPA 
Στολή District ηης Οσάζινγκηον 

Η νηθνγέλεηα εθπαηδεπηηθό δηθαησκάησλ θαη Privacy Act (FERPA) πξνζθέξεη ζηνπο γνλείο θαη 
καζεηέοπάλσ από 18 εηώλ ειηθίαο ή παξίζηαληαη έλα post δεπηεξεύνληα ίδξπκα ("επηιέμηκεο 
θνηηεηέο") νξηζκέλσλδηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπ θνηηεηή εθπαίδεπζεο εγγξαθέο. Τα 
δηθαηώκαηα απηά είλαη: 

(1) Τν δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαη αλαζεώξεζε ηνπ θνηηεηή εθπαίδεπζεο εγγξαθέο εληόο 45 
εκεξώλ από ηεληελ εκέξα πνπ ην ζρνιείν ιακβάλεη κηα αίηεζε γηα πξόζβαζε 
Οη γνλείο ή νη επηιέμηκεο ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ν θύξηνο ζρνιείν (ή 

θαηάιιειε ππάιιεινο ζρνιείνπ) κηα γξαπηή αίηεζε πνπ πξνζδηνξίδεη ησλ θαξηειώλ πνπ 
επηζπκνύλ λα επηζεσξήζεηε. Τν ππάιιεινο ζρνιείνπ ζα πξνβεί ζε ξπζκίζεηο γηα ηελ 
πξόζβαζε θαη λα θνηλνπνηήζεη ε κεηξηθή ή νη επηιέμηκεο θνηηεηήο ηνπ ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν 
όπνπ κπνξεί λα ειεγρζνύλ νη εγγξαθέο. 

(2) Τν δηθαίσκα λα δεηνύλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ student εθπαίδεπζεο θαηαγξάθεη όηη 
ηνκεηξηθή ή επηιέμηκσλ θνηηεηήο πηζηεύεη όηη είλαη αλαθξηβείο, παξαπιαλεηηθέο ή άιισο ζηελ 
παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ πξνζηαζίαο ηδησηηθνύ απνξξήηνπ ηνπ θνηηεηή ππό FERPA 

Οη γνλείο ή επηιέμηκσλ ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνύλ λα δεηήζσ από ην ζρνιείν λα 
ηξνπνπνηήζεη κηα εγγξαθή ζα πξέπεη λαΓξάςηε ην ζρνιείν αληηπξνζσπεπόκελνο (ή αλώηεξνο 
ππάιιεινο ζρνιείνπ θαηάιιεια), ζαθώο πξνζδηνξίζεη ην κέξνο ηεο ηελ εγγξαθή πνπ ζέινπλ 
αιιάμεη θαη θαζνξίζηε γηαηί πξέπεη λα αιιάμνπλ. Εάλ απνθαζίζεη ην ζρνιείν λα κελ 
ηξνπνπνηήζεη ηελ εγγξαθή, όπσο δήηεζε ε κεηξηθή ή νη επηιέμηκεο θνηηεηήο, ζα ην ζρνιείν 
θνηλνπνηεί ε κεηξηθή ή νη επηιέμηκεο θνηηεηήο ηεο απόθαζεο θαη λα ζπκβνπιεύεη ηνπο δηθαίσκά 
ηνπο λα έλα αθξόαζε ζρεηηθά κε ην αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην αθξόαζε δηαδηθαζίεο ζα παξέρνληαη ζε ε κεηξηθή ή νη επηιέμηκεο θνηηεηήο όηαλ 
εηδνπνηήζεθε γηα ην δηθαίσκα ζε κηα αθξόαζε. 

(3) Τν δηθαίσκα λα ζπγθαηαηεζεί δεκνζηνπνηήζεηο πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκσλ 
πιεξνθνξηώλπνπ πεξηέρνληαη ζην student εθπαίδεπζεο εγγξαθέο, εθηόο ζην βαζκό πνπ 
απηό FERPAεμνπζηνδνηεί θνηλνιόγεζε ρσξίο ζπγθαηάζεζε 

Μία εμαίξεζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ θνηλνιόγεζε ρσξίο ζπγθαηάζεζε, είλαη θνηλνιόγεζε 
ζρνιείν ππαιιήισλ κε λόκηκα εθπαηδεπηηθά ζπκθέξνληα. Έλαο αλώηεξνο ππάιιεινο 
ζρνιείνπ είλαη έλα άηνκν απαζρνινύληαη από ην ζρνιείν σο administrator, επόπηε, 
εθπαηδεπηή, ή πξνζσπηθό ππνζηήξημεο κέινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πγείαο ή ηαηξηθνύ 
πξνζσπηθνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ κνλάδαο επηβνιήο δηθαίνπ) · έλα πξόζσπν πνπ εμππεξεηνύλ 
ζρεηηθά κε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ, έλα πξόζσπν ή εηαηξεία κε ηνπο 
νπνίνπο ην ζρνιείν έρεη ζπκβαηηθώλ σο ν πξάθηνξάο γηα λα παξέρνπλ κηα ππεξεζία αληί 
ηεο ρξήζεο ηνπο δηθνύο ηνπο εξγαδνκέλνπο ή ππαιιήισλ (όπσο έλα δηθεγόξν, ειεγθηή, 
ηαηξηθό ζύκβνπιν ή ζεξαπεπηή) · ή κηα κεηξηθή ή θνηηεηή πνπ ππεξεηνύλ ζε κηα επίζεκε 
Επηηξνπή, όπσο κηα πεηζαξρηθή ή παξαπόλνπ Επηηξνπή, ή βνεζώληαο άιινπ ζρνιείνπ 
ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ππήθννο. 

Έλαο αλώηεξνο ππάιιεινο ζρνιείνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα εθπαηδεπηηθώλ, εάλ 
ν ππάιιεινο πξέπεη λααλαζεώξεζε κηαο εγγξαθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εθπιεξώζεη ππήθννο επαγγεικαηηθή επζύλε 

Καηόπηλ αηηήζεσο, ην ζρνιείν απνθαιύπηεη εθπαίδεπζεο εγγξαθέο, ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζε γηαππαιιήισλ ηνπ άιινπ ζρνιείνπ district ζην νπνίν επηδηώθεη ελόο θνηηεηή ή 
πξνηίζεηαη λα εγγξαθεί. (Σεκείσζε: FERPA απαηηεί κηα Σρνιή district λα θάλνπλ κηα εύινγε 
πξνζπάζεηα λα θνηλνπνηνύλ ην γνληθό ή θνηηεηήο ηεο αίηεζεο εγγξαθέο εθηόο θαη αλ αλαθέξεη 
ζηελ θνηλνπνίεζή εηήζηα όηη πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη εγγξαθέο ζρεηηθά κε αίηεζε.) 

(4) Τν δηθαίσκα λα θαηαζέζηε κηα θαηαγγειία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο ΗΠΑ 



 

M:\Curric. Assess. Instruction Office Documents\Federal Programs\FERPA\2010-2011\FERPA-Greek.doc 

ζρεηηθά κε ηελ ππνηηζέκελε απνηπρίεο από ηε Σρνιή District ηεο Οπάζηγθηνλ λα 
ζπκκνξθσζνύλ κε ηναπαηηήζεηο ησλ FERPA. Τν όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ γξαθείνπ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη FERPA είλαη: 

Οηθνγελεηαθή πνιηηηθή ζπκκόξθσζεο Office 
Υθππνπξγόο Παηδείαο ΗΠΑ 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5920 
 
Οικογενειακή εκπαιδεσηικό δικαιφμάηφν και Privacy Act 
(FERPA) 

Ειδοποίηζη για πληροθοριών καηαλόγοσ 
Στολή District ηης Οσάζινγκηον 

Η οικογένεια εκπαιδεςηικό δικαιωμάηων και Privacy Act (FERPA), έλα νκνζπνλδηαθό δίθαην, 
πξνϋπνζέηεη όηη ε Σρνιή District ηεο Οπάζηλγθηνλ, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, ιάβεη γξαπηή 
ζπγθαηάζεζή ζαο πξηλ λα ηελ θνηλνιόγεζε ησλ πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ από 
ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ζαο εγγξαθέο. Ωζηόζν, κπνξεί λα απνθαιύςεη θαηαιιήισο ε 
Σρνιή District ηεο Οπάζηλγθηνλ νξίδεηαη "πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ" ρσξίο γξαπηή 
ζπγθαηάζεζε, εθηόο αλ ζαο έρνπλ ελεκέξσζε ην District πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ζύκθσλα κε 
δηαδηθαζίεο District. Ο πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ είλαη λα επηηξαπεί ε 
Σρνιή District ηεο Οπάζηγθηνλ λα ζπκπεξηιάβεηε απηό ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ από ηηο 
εγγξαθέο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ ζαο ζε νξηζκέλεο δεκνζηεύζεηο ζρνιείν. Παξαδείγκαηα 
πεξηιακβάλνπλ: 

Έλα playbill, Εκθάληζε ξόινπ ηνπ student ζαο ζε κηα παξαγσγή Δξάκαο 
Η εηήζηα επεηεξίδα 

Οη ξνιό ηηκήλ ή άιιεο ιίζηεο αλαγλώξηζε 
Απνθνίηεζε πξνγξάκκαηα 
Αζιεηηθά δξαζηεξηόηεηα θύιισλ, όπσο γηα ηελ πάιε, Εκθάληζε βάξνο θαη ην 
ύςνο ησληα κέιε ηεο νκάδαο 

Ιζηνζειίδα District 
District ελεκεξσηηθά δειηία 

Directory πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη πιεξνθνξίεο πνπ γεληθά δελ ζεσξείηαη επηβιαβέο ή 
έλαεηζβνιή ηεο ηδησηηθήο δσήο Εάλ απνδεζκεπηεί, κπνξνύλ επίζεο λα θνηλνπνηεζνύλ ζε 

εμσηεξηθνύο νξγαληζκνύο ρσξίο κηαγονικό ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε. 

Εμσηεξηθνύο νξγαληζκνύο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε, εηαηξείεο πνπ 
θαηαζθεπάδνπλ θιάζε δαθηπιίνπο ή λα δεκνζηεύζεηε επεηεξίδεο. Επηπιένλ, δύν 
Οκνζπνλδηαθή λνκνζεζίεο απαηηνύλ ηνπηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ (ηα ΤΣΑ) 
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ζην πιαίζην ηεο ζηοισειώδερ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Act 
ηος 1965 (ESEA) λα παξέρνπλ ζηξαηησηηθή γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο, ζρεηηθό αίηεκα, κε ηξεηο 
θαηεγνξίεο πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ – νλόκαηα, δηεπζύλζεηο θαη Τειέθσλν θαηαρσξήζεσλ – 
εθηόο εάλ νη γνλείο έρνπλ ελεκέξσζε ηελ LEA όηη δελ ζέινπλ ηνπο student πιεξνθνξίεο πνπ 
θνηλνινγνύληαη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε. ‡ 

Εάν δεν θέλεηε η Στολή District ηης Οσάζιγκηον να αποκαλύπηοσν 
καηαλόγοσπληροθορίες από ηις εγγραθές εκπαίδεσζης ηοσ παιδιού ζας, τφρίς να ζας 
μεηά από προηγούμενη γραπηήζσγκαηάθεζη, θα πρέπει να ειδοποιήζεηε ηο District 
γραπηώςΗ Σρνιή District ηεο Οπάζηλγθηνλέρεη νξίζεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο σο 
πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ: (Σημείφζη: ένα LEA μπορεί, , αλλά δεν πρέπει, να 
περιλαμβάνοσν όλες ηις πληροθορίες ποσ απαριθμούνηαι καηφηέρφ.) 

-Όνομα ηοσ student-Σσμμεηοτή ζε επίζημα αναγνφριζμένες 
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-Διεύθσνζηδραζηηριόηηηες και αθληηιζμός 
-Τηλέθφνο τρημαηιζηήριο-Βάρος και ηο ύυος ηφν μελών ηοσ 
-Διεύθσνζη ηλεκηρονικής αλληλογραθίαςαθληηικές ομάδες 
-Φφηογραθία - μοίρες, άριζηα & βραβεύζεις 
-Ημερομηνία και ηόπος birth-Η πιο πρόζθαηη εκπαιδεσηικό οργανιζμό 
-Σημανηικό ηομέα ηης studyή ηο ίδρσμα ποσ παρακολούθηζαν 
-Οι ημερομηνίες ηφν παροσζιών 
-Grade level 

‡ T hese λόκνη είλαη: ελόηεηα 9528 ηνπ ην ESEA (20 U.S.C. 7908), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 

Απιθ παιδικήρ απιζηεπά πίζω από ππάξη ηος 2001 (P.L.107-110), ην λνκνζρέδην εθπαίδεπζεο θαη 10 U.S.C. 503, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 
ελόηεηα 544, ηεο Εθνικήρ άμςναρ άδεια ππάξηρ για ηο οικονομικό έηορ 2002 (P.L. 07 107-1), ε λνκνζεζία πνπ παξέρεη ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο 
έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ έζλνπο. 
 


